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SE HÁ UMA GUERRA QUE O BRASIL
tem vencido, é contra a pira-
taria. Em 2006, o total de pro-

dutos apreendidos por falsificação no
país superou a casa dos R$ 870 milhões
- um salto de 46% em relação ao ano
anterior. Entram nessa conta de remé-
dios a calçados, passando por aparelhos
eletrônicos e peças de automóveis. O
aumento no total de apreensões pode-
ria significar que há mais mercadorias
falsas à venda, mas ocorre o contrário.
Há dois anos, de todos os CDs e DVDs
vendidos no Brasil, 59% eram piratas.
Hoje, são cerca de 40%.

Na semana passada, a Business Software
Alliance divulgou que a porcentagem
de programas de computador ilegais
usados no Brasil é a menor dos últimos
quatro anos. Números da polícia mos-
tram que a repressão às quadrilhas que
lucram com a pirataria tem sido mais
eficaz. Em 2004, apenas 39 pessoas ha-
viam sido presas por esse
crime no Brasil. Em 2005,
foram cerca de 1.200. O
que explica esse êxito?

A resposta leva a de-
zembro de 2004, quan-
do foi criado o Conselho
Nacional de Combate à
Pirataria. O órgão, ligado
ao Ministério da Justiça,
reúne integrantes das po-
lícias Federal e Rodoviária,
da Receita e das empresas
mais prejudicadas por esse
tipo de crime. A estratégia
do Conselho tem segui-

do três diretrizes bem claras. Uma é
apertar a fiscalização nas fronteiras,
nos portos e aeroportos, para impedir
a entrada de contrabando. Outra, ata-
car as linhas de produção que existem
no país. Em 2005, foram fechadas 109
fábricas clandestinas que produziam
algum tipo de produto pirata. Em
2006, foram 145, quase 40% a mais.
Por fim, em vez de apenas apreender
mercadorias no varejo, polícia e Re-
ceita Federal agora miram as grandes
quadrilhas que atuam na pirataria,
desarticulando sua estrutura finan-
ceira. Em alguns casos, o patrimônio
dos contraventores é bloqueado.

Os resultados já foram percebidos
fora do país. No fim de abril, um do-
cumento elaborado pelo escritório de
representação comercial dos Estados
Unidos retirou o Brasil da "lista ne-
gra" de países que exigem maior aten-
ção no que diz respeito à pirataria. Em
2005, o relatório, chamado Special 301,

equiparava o Brasil à China
e à Rússia. Agora, a cotação
brasileira é a mesma do Ca-
nadá e da União Européia.
Sair da lista não melhora da
noite para o dia as relações
comerciais com os Estados
Unidos, mas é uma vanta-
gem competitiva em relação
a Rússia, China e índia, os
outros emergentes do gru-
po batizado de Bric.

Além de favorecer as
exportações, o respeito à
propriedade intelectual
pode atrair investimentos

de fabricantes que priorizam negócios
nos quais existe combate à pirataria.
"Sair da lista ajuda o Brasil a negociar
com mais igualdade, a exigir regras.
Os parceiros comerciais nos respeitam
mais se nós cumprimos as normas in-
ternacionais", diz Luiz Paulo Barreto,
secretário-executivo do Ministério da
Justiça e presidente do Conselho Na-
cional de Combate à Pirataria. Tão



importante quanto a mudança de
atitude em relação à pirataria é di-
vulgá-la: o governo passou a elaborar
relatórios sobre as ações desenvolvidas
no combate à pirataria e a apresen-
tá-los em congressos internacionais
para representantes dos governos dos
Estados Unidos e da Europa.

Para combater essa forma de crime
organizado, a Polícia Federal moder-

R$870
milhões
em mercadorias
piratas foram
apreendidos
no Brasil, em
mais de mil
operações,
em 2006

nizou a delegacia frontei-
riça de Foz do Iguaçu e
construiu outra em Cas-
cavel, na mesma região
do Paraná. Melhorou o
intercâmbio de infor-
mações com a Interpol
(a polícia internacional)
e as polícias dos países do
Mercosul. Há oito meses,
a Receita inaugurou um
posto aduaneiro para
controle das pessoas que
atravessam a Ponte da
Amizade. O maior rigor
na fiscalização provocou
protestos dos comerciantes paraguaios.
A medida, segundo Barreto, provocou
uma queda de 70% na entrada de pro-
dutos ilegais por aquela fronteira. A
Polícia Rodoviária Federal incluiu a
pirataria na lista de itens verificados
em abordagens na estrada. Com isso, o
número de apreensões de CDs e DVDs
nas rodovias saltou de 450 mil em 2004
para 7,3 milhões em 2006.

Apesar de todas essas conquistas,
brinquedos e roupas falsificados con-
tinuam fáceis de achar em shoppings
populares. Camelôs vendem CDs, jo-
gos eletrônicos, programas de compu-
tador e DVDs com filmes que acaba-
ram de estrear nos cinemas. Sinal de
que a demanda continua alta, apesar
da repressão. "As mercadorias falsifi-
cadas movimentam R$ 56 bilhões no
Brasil. Com elas, a economia brasileira
perde R$ 30 bilhões e 2 milhões de em-
pregos formais deixam de existir", diz
Antônio Borges Filho, diretor-geral
da Associação Antipirataria Cinema
e Música, entidade criada oficialmen-
te em abril e que reúne os interesses
de dois setores que antes combatiam
a pirataria isoladamente. A união de
esforços é estratégica, uma vez que
música e filmes são pirateados de
forma semelhante, em CDs e DVDs
com a mesma procedência e à venda
nos mesmos pontos. Por trás de cada
ambulante que vende CDs piratas há
uma cadeia de produção que, estima-
se, lucra mais que o narcotráfico: US$
522 bilhões por ano no mundo todo,
contra US$ 360 bilhões dos traficantes.
Unia das razões é que, ao contrário do

que acontece com as dro-
gas, o consumo de produ-
tos falsificados não é visto
como tão condenável. "Ao
comprar um CD pirata,
o consumidor percebe a
vantagem financeira ime-
diata, e não que está co-
metendo um crime", diz
Borges Filho.

Para mudar essa percep-
ção, o governo pôs no ar
campanhas de conscien-
tização. Na semana que
precedeu o Dia das Mães,
um anúncio de rádio aler-

tava os consumidores quanto aos ris-
cos de comprar produtos piratas. Uma
campanha parecida havia sido feita
antes do Natal. "Neste ano, gastamos R$
750 mil com as inserções nas rádios",
afirma Luiz Paulo Barreto, do Conse-
lho Nacional de Combate à Pirataria.
Além do consumidor, o Ministério da
Justiça tem procurado conscientizar
os agentes da fiscalização. Na Receita,
fiscais têm sido treinados para iden-
tificar produtos falsificados. Grupos
de 50 fiscais são reunidos em cursos
de dois ou três dias, em várias cidades
do país. Além de aprender a diferença
entre o original e a cópia ilegal, saem
das aulas compreendendo melhor o
papel que exercem no combate a essa
modalidade de crime.

Dois helicópteros vão entrar em
operação no mês que vem para aju-
dar a Receita Federal a fiscalizar as
rotas usadas pelos contrabandistas.
As aeronaves estão sendo equipadas
com câmeras de vídeo com zoom de
alto alcance e infravermelho, além de
mapas digitalizados que permitem lo-
calizar qualquer endereço, em várias
cidades, mesmo à noite. As aeronaves,
que custaram R$ 30 milhões, serão
utilizadas como apoio aéreo em ope-
rações contra a pirataria. "Hoje, nos-
sas equipes não têm como visualizar
as rotas feitas pelo Lago de Itaipu. Com
o helicóptero, o campo visual aumenta",
diz Mauro de Brito, chefe da Divisão
Nacional de Vigilância e Repressão
da Receita. Os helicópteros deverão
estrear em operação programada para
o mês que vem.



O sucesso da estratégia brasileira no
combate à pirataria é ainda mais notá-
vel porque essa forma de contravenção
vem se sofisticando em todo o mundo.
Cópias que na aparência são perfeita-
mente fiéis ao produto original confun-
dem consumidores até em países como
Estados Unidos, França e Inglaterra (leia
alguns casos no quadro ao lado). Marcas
famosas como Sony, Nike e Johnson &
Johnson dão prestígio e credibilidade a
seus produtos, t por isso podem cobrar
mais por eles. Da mesma forma, os pi-
ratas aumentam a margem de lucro ao
se apropriar da identidade de fabricantes
de abrangência global.

A sofisticação da indústria de produ-
tos falsificados produziu uma situação
inusitada envolvendo o fabricante de
eletrônicos NEC, do Japão: em vez de
falsificar um produto, os piratas clona-
ram a indústria toda. Mais de
50 produtos da marca eram
fabricados clandestinamen-
te em 18 unidades na China,
em Taiwan e Hong Kong. As

peças eram vendidas em todo o plane-
ta. Funcionários da falsa empresa se
apresentavam a eventuais clientes em
nome da NEC e deixavam seus cartões
de visita com a logomarca da empre-
sa. A falsa NEC ganhou vida própria
e chegou a desenvolver produtos que
não fazem parte do catálogo da em-
presa real. Para coibir esse tipo de
ação, estão em desenvolvimento novas
tecnologias de embalagem, etiqueta e
identificação de produtos, que deverão
chegar em breve ao mercado.

Paralelamente à polícia e à Receita Fe-
deral, os setores da indústria que mais
perdem com as falsificações se esforçam
para não ficar no prejuízo. Algumas
ações têm dado resultado. A Associação
Antipirataria Cinema e Música recebe 3
mil denúncias por mês, por e-mail e tele-
fone. Já é um bom começo. Para vencer

a guerra contra a pirataria, é
preciso convencer o consu-
midor de que ele deve ficar
do lado dos mocinhos, e não
dos bandidos. +
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